REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„Znajdź 5 różnic!”
Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji
promocyjnej organizowanej przez markę Chata Polska na portal Facebook.com.
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejsza akcja pt. „Znajdź 5 różnic!”, zwana dalej Akcją, organizowana jest
przez Chata Polska S. A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Obodrzyckiej 61, kod
pocztowy 61-249 , zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym
przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda pod nr KRS 0000039846 , o
numerze NIP: 7811530244 oraz numerze REGON 630969940, (zwanym dalej
„Organizator”), w celach promocyjnych, a warunki korzystania z niej określa
niniejszy regulamin („Regulamin”).
2. Akcja przeznaczona jest dla wszystkich pełnoletnich użytkowników portalu
Facebook.com będących fanami marki Chata Polska na portalu Facebook.com –
„lubiących” profil https://www.facebook.com/chatapolskasklepy/.
3. Uczestnictwo w Akcji jest całkowicie bezpłatne i dobrowolne i nie zobowiązuje
do dokonania zakupu w sklepach Chata Polska.
4. Uczestnictwo w Akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych – danych tytułowych profilu na portalu
Facebook w celach organizacji Akcji oraz działań marketingowych przez
Organizatora. Przetwarzanie będzie się odbywało zgodnie z Ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z późń. zm.). Organizator zapewnia prawo do wglądu i zmiany
danych osobowych. Powyższe oświadczenie jest dobrowolne.
§ 2 Zasady uczestnictwa i korzystania z Akcji
1. Akcja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich.
2. Aby wziąć udział w akcji należy:
a) polubić profil https://www.facebook.com/chatapolskasklepy/
b) polubić post konkursowy
c) wskazać elementy różniące dwa zdjęcia udostępnione w poście konkursowym
– można tego dokonać tekstowo bądź graficznie w wiadomości prywatnej.

3. Nagrodami są 3 bony o wartości 50 zł do realizacji w sklepach Chaty Polskiej.
Lista sklepów dostępna na stronie:
http://www.chatapolska.pl/sklepy/wielkopolskie,18.html
4. Zwycięzcami akcji zostaną trzy wybrane osoby, które w czasie najkrótszym
licząc od publikacji posta konkursowego poprawnie rozwiążą zadanie
konkursowe.
5. Konkurs trwa od momentu publikacji posta konkursowego do 21 maja 2017,
do godziny 23.59.
6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu maksymalnie 7 dni od
wyłonienia zwycięzców konkursu. Ogłoszenie wyników zostanie zamieszczone
na stronie https://www.facebook.com/chatapolskasklepy/.
7. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych
w niniejszym Regulaminie.
§ 3 Postanowienia końcowe
1. Zasady Akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
Informacja o ewentualnej zmianie zamieszczona zostanie na
stronie:https://www.facebook.com/chatapolskasklepy/
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie
odpowiednie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu
cywilnego.
4. Wszelkie pytania prosimy kierować w widomości wewnętrznej na portalu
facebook.com.

	
  

